
AEGON Garageverzekering en 
AEGON Collectieve cascoverzekering

Productkenmerken  
voor u als intermediair

Algemeen 
Voor wie?
Garagebedrijven en hieraan verwante bedrijven.
Voor (landbouw)mechanisatiebedrijven kent AEGON een 
op deze branche toegespitst garageproduct.
 

Wat wordt verzekerd?
Garageverzekering
  Algemene aansprakelijkheidsverzekering voor het 

bedrijf
  Verzekering tegen schade aan cliëntenvoertuigen
  Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
  Hulpverlening en Schadeverzekering Inzittenden

Collectieve cascoverzekering:
  Alle eigen motorrijtuigen (de bedrijfsvoorraad en de 

eigen rijrisico’s). 

Voordeel voor ondernemer 
Garageverzekering
  Vergoeding van nieuwwaarde geldt tot maximaal 

€ 70.000,- voor cliëntenvoertuigen
  SVI-dekking tot € 1.000.000,-
  No-claimkorting tot maximaal 40%

  Direct 40% no-claimkorting op garageverzekering voor 
startende ondernemers.

 Geen kosten voor het aan- en afmelden van kentekens
  Naverrekeningsservice: bij de jaarlijkse naverrekening 

beoordeelt AEGON of het voor de klant voordelig is om 
over de na te verrekenen jaren schades voor eigen 
rekening te nemen.

  Het inlooprisico is tot 1 jaar vóór de ingangsdatum 
standaard meeverzekerd

  Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid tegen 
meerpremie mee te verzekeren 

Collectieve cascoverzekering
  Collectieve cascoverzekering is mogelijk voor bedrijven 

die zich (ook) bezighouden met de verkoop van 
motorrijtuigen.

  No-claimkorting tot maximaal 30%.
  Alle eigen motorrijtuigen tot 84 maanden uitgebreid 

casco verzekerd en vanaf 84 maanden beperkt casco 
verzekerd

  Vergoeding van nieuwwaarde geldt tot maximaal 
€ 100.000,- voor de eigen rijrisico’s

  Het verzekerd bedrag van alle motorrijtuigen tezamen 
geldt als maximum per gebeurtenis, de dekking is op 
basis van premier risque

  Naverrekeningsservice: bij de jaarlijkse naverrekening 
beoordeelt AEGON of het voor de klant voordelig is om 
over de na te verrekenen jaren schades voor eigen 
rekening te nemen

  AEGON aanbieding voor Voertuigvolgsystemen
  Direct 30% no-claimkorting op collectieve 

cascoverzekering voor startende ondernemers

Voordeel voor U
  Naverrekeningsservice: bij de jaarlijkse naverrekening 

beoordeelt AEGON of het voor de klant voordelig is om 
over de na te verrekenen jaren schades voor eigen 
rekening te nemen

  Ondersteuning door AEGON-preventie en expertise
  Deskundige hulp bij vragen en overleg mogelijk



AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag www.aegon.nl
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Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend de polisvoorwaarden zijn bepalend. 
AEGON Garageverzekering  en AEGON Collectieve cascoverzekering zijn een product van AEGON Schadeverzekering N.V.
AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden en is statutair gevestigd te 
Den Haag. KvK 27085000.

Productspecificaties 
Specificatie dekking  
en mogelijkheden
Verzekerde bedragen AEGON Garageverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB):
  Voor iedere rubriek:  € 2.500.000,- per aanspraak
  Alle rubrieken samen:  € 2.500.000,- per verzekeringsjaar

Zaakschade door brand, brand blussen en ontploffing:
  Maximaal € 500.000,- per aanspraak als deel van het 

verzekerd bedrag tot een maximum van € 1.000.000,- 
per jaar

Schade aan klantvoertuigen:
  Per gebeurtenis: € 2.500.000,- 
  Uitgezonderd schade door brand, brandblussing en 

ontploffing. Het verzekerd bedrag is dan € 500.000,-.

De WAM-dekking voor eigen motorrijtuigen en 
klantenvoertuigen:
  Materiële schade:  € 2.500.000,- per gebeurtenis
  Personenschade: € 5.000.000,- per gebeurtenis

Schadeverzekering Inzittenden (SVI):
  SVI-dekking  € 1.000.000,- per gebeurtenis 

Standaard eigen risico’s 
AEGON Garageverzekering
  Standaard: € 225,- per gebeurtenis

AEGON Collectieve cascoverzekering
  Standaard: € 225,- per gebeurtenis 

Contactgegevens
Voor meer informatie of het aanvragen van offertes kunt u 
contact opnemen met de afdeling acceptatie van AEGON 
Garage. Zij zijn bereikbaar via telefoon (070) 344 77 11 
(keuze 2) of per mail via schademutaties@aegon.nl. 
Volmachtkantoren kunnen contact opnemen met de afdeling 
AEGON Volmachten via telefoon (070) 344 77 54 of per mail 
via volmacht@aegon.nl.


